
Protokół Nr 002·2..178.2·018
z posiedzenia Zarządu PO'\ iatu Kolskiego

, dniu 3 sierpnia 2018 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. l] 311_ Obradon przewodniczył tarusta

Wieńczysław Obliżalek.

W posiedzeniu udział w ięli (załącznik nr l do protokołu) :

1. Wieńczy ław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Mare

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził że

jest .••vy naganę quorum iprzystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu) :

Przebieg posiedzenia
Ad I.

Porzad k obrad został p zyjęty przez Zarząd,

Ad2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu r 0022.177 .2018 z

dnia 25.07. 2018 r., nie wnosząc do niego uwag ipoprawek. Tym samym protokół został przyjęty i
podpisany.



Ad3.

Głó ny pe.cjaUsta ds. pracowniczych Pani LiDa Urb.'uliak - pninfarmowala, iż do

poprzedniego protokołu z dnia 25. 07.. 2018 r. została dołączona Uchwała Zarządu Powiatu

Kolskiego o powi zeniu pełnienia obowiązkó Dyrektora Powiatowego Centrurn Pornocy

Rodzinie w Kole, W związku Z odejściem na emeryturę Dyrektor PCPR -Pani rszuli Polewskiej,

pełnienie tego obowiązku powierza ię Pani Agnieszce Rusin- tarszemu Inspektorowi P PR. w

Kole. Zarząd przyjął do wiadomości.

,Ad 4.

Dyrektor PZD - Grzegorz Kujawa oznajmił że jeżeli hodz! o zwiększenie rozszerzenia)

środków na inwes cje drogowe to: sa uchwały z gmin odnośnie zabezpieczenia środ ów na

planowane inwestycje .tj.:

- na realizac j zadania w Gminie Babiak : Jest uehwała Rady Gminy Babiak z dnia 27]i pca 2O]8 r

odnośnie zwiększenia dofinansowania na .,Przebudo\vę drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości

Kiejsze ~ zwiększenie środków 0100000,00 zł (w tym: gmina 40 000.00 z .. powjat 60_000 zł ..)

Jak również uch 'ała Rady Gminy w Osieku Małym na przebudo ę nawierzchni odcinka drogi

po iatowęj r 3426P Hil rowo -Trzebucbów- 100 000,00 zł. Zwiększenie planu sfinansowane

będzie przez Gminę Osiek Mały - w kwocie 40.000,00 zł a przez. Powiatu Kolski w kwocie:

60.000 ,00 zł. Dyrektor poinformował, iż niedługo zostanie ogło zony przetarg na realizacje t go

zadania.

- ;,P~budowa ulicy Kościelnej w Kłodawie '_ Jest uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia

31 lipca 2018 r. w prawie udzielenia pomocy przy budowie ul. Koś cielnej w Kłodawie.

Wyszła mała różnica kwoty o 480 -l e. ponieważ Rada:Gminy w Kłodarwie uchwaliła 46.000,00 zł a

w planie było 45.520 zł. j dnak decyzją zarządu zwiększamy kwotę końcową o 480 zł i
przyjmujemy pieniadze Gminy.

Odnośnie wykonania tej inwestycji je. t jedna 011 rta i niedługo zostanie podpisana umowa z
wy onawcą,



Jest również uchwała Rady Miejskiej w Przed. zu z dnia 19 lipca 2018 r. na udzieleni pomocy

finansowej Powiatowi Kolskiemu na zadanie :

-. Przebudowa ulicy Szkolnej w P udem' -gdzie planowane było zwiększenie środków o

100.000,00 zł. (w tym Gmina &4000000, powiat &60'0000 00 ił. ),jednak mamy dwóch oferentów

i dyrektor stwierdził. Ż trz ba będzie najpierw zawiadomić o wyborze oferty i dopiero podpisać

urnowę.

Zarząd wyraził zgodę.

Jeżeli chodzi o Chodów również jest Ue] wala Rady Gminy Chodów odnośnie przekazania kwoty

40000,00 zł na wykonanie zadania: "Przebudowa. drogi powiatow j Nr 3413 P w m. ługie",

Odnośnie drogi powiatowej Nr 3206P .uczywno-Drzewc - Dyre tor poinformował że jest już

pozytywna odpowiedź Wydziału Architektury i Budownictwa na odstępstwo od przepisów

technicznych co pozwoliłoby lokalnie zwęzić planowany pas drogow ~ dla ulic, brał uje jedynie

podjęcia stosownej uchwały na Inwestycję Wieloletnią, dyre tor Kujawa poinformował ile musi

być przygotowana odpowiednia dokumentacja w tym zakresie.

Ponadto Dyrektor Kujawa poinformował. iż jeżeli chodzi o przebudowę odcinka sieci

wodociągowej na ulicy Przemy łowej w Kole nie wpłynęły żadne oferty na wykonanie tego

zadania w związku z powyższym został ogłoszony drugi przetarg.

W dalszej części posiedzenia zarządu Główny Księgowy PZC zwrócił się
do zarządu z pismem z dnia 27.07.2018 r., gdzie prosi o do onanie zmian w planie finansowym

PZD w Koje 2 przeznaczeniem na regulacje płacowe dla pracownikńw PZD.

Przyjęto założenie, że każdy z pełnoetatowych pracowników otrzyma od l lipca 2018 r.

200 zł podwyżki od wynagrodzenia zasadniczego, nastąpi wzrost wydatków stażowych w związku

ze wzrostem płacy zasadniczej, wzrosną również premie dla pracowników fizycznych Q 10%.

Łączna: cena podwyżek dla pracowników PZD w Kole wyniosłaby 34,600 zł.

Zadanie to będzi realizowane przez POWlalO\V)' Zarząd Dróg ze środków własnych.

Zarząd przychylił się do propozycji PZD iwyraził zgodę,



Ad5.

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego Wicestarosta Marek Banaszewski przed tawił

pismo Dyrektora Liceum Ogólnoksztaki:Joego w Kole z prośbą o wyrażenie zgody na udział

Liceurn Ogólnokształcącego w Kol w projekcie współfinansowunym ze środków EFRR w

ramach Wielkopolskiego Regiunalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020), w ramach

projektu, Małe kino społecznościowę szans' na rozwój zasobów kułtury ,
Zarząd pozytywnie odniósł się do prośby Dyrekcji i wyraził zgodę.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Ochrony 'rodowiska Rolnictwa iLeśnictwa - Jacek owaczyk wystąpił

do Zarządu Powiatu Kol kiego z pismem o dokonanie zmian w budź cle powiatu na rok 2018 w

związku z koniecznością zabezpie,czenia kwoty 2000.00 zł na zakup nagród dla laureatów konkur u
, Rolnik Roku Powiatu Kol kiego".

agrodj dla uczestników konkursu miałyby mieć charakter rzeczowy typu: el -ktronarzę dzia itp.
Żarzad wyraził zgodę.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:

Aldona Bakówska

Podp ESy Członków Za rz~ldIł:

1. \V.icńczyslaw Oblizajck

2. Marek Banaszew ki

:l. Czesław Marek

4. rszuln Kikosicką

5. JózefRyblckj
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